
ى داعي ) فهو) (( بإذنه:  لقوله إليه يدعو وفيما بكيفيتها  ه إل إذنه الل ب
الحسظظنة والموعظظظة الله سبيل إلى فيدعو وبشرعه أمره حسب على أي

. يتجاوزه ل الله شرع إلى يدعو وكذلك أحسن هي بالتي ويجادل
لقوله عنده من يشرع أن يمكن ل وسلم عليه الله صلى النبي : أن ومنها

اا:  . عنده من بشيء ) ل) بإذنه الله إلى (( داعي
اللظظه مظظن فهظظو والسظظل م الصظظل ة عليظظه الرسظظول إليظظه يدعو ما : أن ومنها

الرسظظول ومعصظظية لله طاعة الرسول طاعة أن الفائد ة هذه على فيتفرع
وقظظالت عنه الله رضي ابن مسعود إلى امرأ ة جاءت لما ولهذا لله معصية
وإنني الله بكتاب ملعونات للحسن المتفلجات إن تقول " إنك
خمماتمته إلممى فمماتحته مممن المصحف قرأت أو المصحف فتحت

تعالى قوله وتل الحديث عليها قرأ ثم بلى فقال ذلك أجد فلم
مما ((:  مم مو مك متا مل آ مسو رر مه ال مذو مخ مما مف مم مو مك مها مه من من .]7)[الحشر:) مع

أو الذن هي هل الذن هي وما لله الذن : إثبات الكريمة الية فوائد ومن
للذن ، غيرها للذن غير ا للذن إثبات ، ا كمظظا تعظظالى اللظظه وإذن وجل عز لله ا
. وكونية شرعية قسمين إلى ينقسم التفسير في سبق
فهظظو وسظظلم عليه الله صلى النبي به جاء ما : أن الكريمة الية فوائد ومن
اا:   لقوله الظلم يضيء كالسراج نور اا (( وسراج ) .) منير

هظظذه الفائظظد ة شظظوف لظظه ظظظل ل وسظظلم عليظظه الله صلى النبي : أن ومنها
الشظظمس فظظي وقظظف لظظو يعنظظي لظظه ظظظل ل ؟ ل وإل مناقشظظة إلظظى تحتظظاج

. ظلل له يكون ما مائلة والشمس
. صحيح : غير الطالب
اا صحيح : غير الشيخ اا (( سراج )) منير

...: الطالب
. ظل له وليس يضيء : السراج الشيخ 

اا الطالب . ا معنويا : سراج
اا الشيخ اا : سراج كغيره ظل له والسل م الصل ة عليه فالرسول وإل معنوي

. بشر لنه
عليظظه الله صلى النبي بشريعة حكم من كل : أن الكريمة الية فوائد ومن

اا:  لقوله ل؟ وال منير سراج على فإنه وسلم اا (( وسراج ) .) منير
هظظذه بيظظن لظظه اللظظه جمظظع حيث وسلم عليه الله صلى النبي : فضيلة ومنها

والظظدعو ة والنذار والبشار ة والشهاد ة والرسالة النبو ة العظيمة الوصاف
. سبع المنير والسراج ستة هذه ؟ كم بإذنه الله إلى
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:  تعالى قال ثم
رر  شش مب مو من ((  رني رم مؤ مم مل رن ا مأ مم رب مه من مل ره رم رل ال ال مضمم ارا مف ربيمم موال*  مك رع   رطم مت

من رري رف مكا مل من ا رقي رف منا مم مل : الكريمظظة اليظظة هظظذه من يستفاد آخره ) إلى) موا
يبشظظر أن وسظظلم عليظظه اللظظه صظظلى النظظبي على يجب أنه بالصح أو وجوب

ال اللظظه مظظن لهظظم بأن المؤمنين اا فضظظ : قظظوله مظظن ؟ يؤخظظذ أيظظن مظظن كظظبير
وسظظلم عليظظه اللظظه صظظلى النظظبي عل لسيما للوجوب ) والمر) (( وبشر

فإنمظظا بشظظيء رسظظوله أمظظر إذا اللظظه لن حال كل على للوجوب المر فإن
وسظلم عليظه اللظظه صلى الرسول وتبليغ الناس إلى ويبلغه يفعله أن يأمره

عليظظه يجظظب والسل م الصل ة عليه الرسول إن نقول ولهذا واجب الرسالة
يحصظظل حظظتى يفعلها وأن بالسنة يخبر أن عليه فيجب السنن حتى يبلغ أن

. حقه في مندوبة تكون ذلك بعد ثم البل غ
أهظظل هم به المتصفين أن وجهه اليمان : فضيلة الكريمة الية فوائد ومن

) .) (( وبشر:  لقوله البشار ة
رن((  الكبير الفضل بهذا المؤمنين : ثواب ومنها مأ مم رب مه من مل ره رم رل ال ال مضمم مف
ارا ربي ) .) مك
لقظظوله فضظظله الفضظظل وأن المظظؤمنين على وجل عز الله منة : بيان ومنها
رن(( :  تعالى مأ مم رب مه من مل ره رم رل )) اللممه (( من قد م ولهذا غيره من ) ل) ال

ال متعلقة أنها مع اا (( بفض ) .) كبير
العبظظد عملظظه ممظظا أكثير اليمان على الجزاء : أن الكريمة الية فوائد ومن
اا (( فضله:  قوله من مظظن يؤخظظذ ) يعني) الله (( من:  ) وقوله) كبير

اا:  فلقوله الول من أخذه وجه أما المرين وصظظف إذا ) والكبير) (( كبير
اا كبير فهو بالكبير الشيء ؟ مظظن إلظظى الفضظظل أضاف فلنه الثاني وأما جد

فظظإذا معطيهظظا قظظدر على العطية المثل قال ) وكما) الله (( من الله إلى
ال سيكون فإنه الله من الفضل هذا كان في ولهذا البال على يخطر ل فض

فظظي بظظه يظظدعو أن أبا بكر وسلم عليه الله صلى النبي علمه الذي الحديث
من  وكونها) وارحمني عندك من مغفرة لي ( فاغفر:  قال صلته

. مزية لها الله عند
رع موال(( :  تعالى قال ثم رط من مت رري رف مكا مل من ا رقي رف منا مم مل ) .) موا

؟...:  الطالب
. بالول اليمان فضيلة قلنا ما : نعم الشيخ

 ؟...:  الطالب
. دللة به الظهور لحظ إذا الموضع:  الشيخ
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 ؟ مضيئة.....:  الطالب
ففيظظه الضظظاء ة وبيظظن الحظظرار ة بيظظن جظظامع لنظظه أبلغ النوع لن : أي الشيخ

:  .قال وصفان
رع موال((   رط من مت رري رف مكا مل من ا رقي رف منا مم مل الية هذه فوائد من آخره ) إلى) موا

طظظاعتهم بظظل إطلقظظه علظظى ليس لكن والمنافقين الكافرين طاعة تحريم
طظظاعتهم فظظإن اللظظه أمظظر يخظظالف ل بشيء أمروا فلو الله أمر يخالف فيما

اا ليست اا البظظاب هظظذا على تركب بأن كافر أمرك لو كما حرام ال مفتاحظظ مث
اا ل أجيبظظوا ؟ تطيعه أن عليك حرا م نقول فهل يخظظالف فيمظظا تطيعهظظم ل إذ
. الله أمر

فإننا البلغة من يكون ما أكمل على القرآن : أن الكريمة الية فوائد ومن
قظظد م اليظظة هظظذه ففظظي الكظظافرين علظظى المنافقين يقد م مواضع في نجده

يقظظد م الظظذ م مقظظا م وفظظي الجظظزاء مقظظا م في لنه المنافقين على الكافرين
رن (( المنظظافقين مه رإ رل مع ال رم من مجمما رقي رف منمما مم مل من ا رري رف مكمما مل مم رفمي موا رنمم مه مج

اعا رمي مب]140)[النسظظاء:) مج شذ مع مي رل مه ((  رلمم من ال رقي رف منمما مم مل رت ا مقمما رف منا مم مل موا
من ركي رر مش مم مل رت موا مكا رر مش مم مل أعظظم المنظافق ذنظب لن]73)[الحزاب:) موا

صظراحة الرسظول يعظارض الظذي فمظن هنظا وأمظا الصريح الكافر ذنب من
كما الشرع بمخالفة يأمر ل المنافق لن المنافق على قدمه ولهذا الكافر

رع موال(( :  قال ولهذا بنفاقه يتستر أنه إذ الكافر به يأمر رطمم من مت رري رف مكمما مل ا
. المنافقين من وأظهر أبين للشرع معارضتهم لن بهم ) فبدأ)

من يفعل لئل يفعل لم عما النهي يتوجه قد : أنه الكريمة الية فوائد ومن
رع موال(( :  قوله رط من مت رري رف مكمما مل من ا رقي رف منمما مم مل عليظظه الرسظظول ) فظظإن) موا

فظظي يفعظظل لئل يطيعهظظم أن نهظظي لكنظظه يطيعهظظم كظظان مظظا والسل م الصل ة
. المستقبل

موال((  وجهظظه المسظظتحيلة أو البعيد ة المور على يرد قد النهي : أن ومنها
رع رطمم من مت رري رف مكمما مل من ا رقي رف منمما مم مل علظظى مسظظتحيل أو بعيظظد هظظذا ) فظظإن) موا

.  وسلم عليه الله صلى الرسول
مع(( :  لقظوله والمنظافقين الكظافرين : تهديظد الكريمة الية فوائد ومن مد مو

مم مه مذا اا قوله من وتسليته وسلم عليه الله صلى النبي تأييد ) ومنها) مأ أيض
مع((  مد مم مو مه مذا ) .) مأ

: لقظظوله المظظؤمنين أذيظظة والمنظظافقين الكظظافرين طبيعظظة مظظن : أن ومنهظظا
مع(( مد مو مم   مه مذا عليظظه اللظظه صلى الرسول أذى هذا قائل يقول قد ) لكن) مأ

ذذ فإنه وسلم عليه الله صلى النبي آذى من إن فنقول وسلم للمؤمنين مؤ
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اا . ويؤذيهم أتباعهم سيعادي الرسل عاد من فإن وأيض
والمنظظافقين الكفظظار أذى علظظى الصظظبر : وجظظوب الكريمظظة الية فوائد ومن

مع((:  لقظظظوله مد مو مم   مهمم مذا . أذيتهظظظم علظظظى بالصظظظبر أمظظظر هظظظذا ) فظظظإن) مأ
: تعظظالى لقظظوله اللظظه علظظى التوكظظل : وجظظوب الكريمظظة اليظظة فوائظظد ومظظن

. للوجوب ) والمر) الله على (( وتوكل
اا لنفسظظه يملظظك ل وسظظلم عليه الله صلى النبي : أن فوائدها ومن ول نفعظظ
اا ) فهظظو) اللممه علممى (( وتوكل:  لقظظوله أولظظى بظظاب من لغيره ول ضر

. عليه يتوكل بأن مأمور ربه إلى مفتقر
عليظظه للمتظظوكلين وجظظل عظظز اللظظه كفايظظة : عظظظم الكريمة الية فوائد ومن

ال بالله (( وكفى:  لقوله بظظه يظظراد هذا أن سبق فيما ذكرنا ) فإنا) وكي
.  عليه توكل لمن الله كفاية من التعجب

ميا:  تعالى الله قال ثم مها ((  يي من مأ رذي رل منوا ا مم مذا آ مم رإ مت مح مك رت من منا رم مؤ مم مل رم ا مثمم
رن مه ممو مت مق رل من مط رل رم مب من مق رن مأ مه يسو مم اليظظة فوائظظد مظظن آخظظره ) إلظظى) مت

يطلب الذي بالنداء صدره تعالى الله لن والطل ق النكاح : أهمية الكريمة
. عليه سيلقى لما المنادى تنبه به

مقتضظظيات مظظن والطل ق النكظظاح فظظي الشظظريعة أحكظظا م الظظتزا م : أن ومنها
ميا:  قظظوله مظظن وجهظظه اليمان مهما ((  يي من مأ رذي رلم منموا ا مم مظظن هظظذا ) فظظإن) آ

. به أمروا ما يمتثلوا أن إيمانهم مقتضيات
مذا(( :  لقوله النكاح قبل طل ق ل : أنه الكريمة الية فوائد ومن مم رإ مت مح مك من

رت منا رم مؤ مم مل رم ا فظظي فر ق ول النكاح قبل طل ق فل ) للترتيب) (( ثم) و) مث
رجظظل قظظال فلظظو العمظظو م سظظبيل على أو لمعينة الطل ق يكون أن بين ذلك

لن ؟ لمظظاذا تطلظظق ل فإنهظظا فتزوجهظظا طظظالق فظظأنت تزوجتظظك إن لمظظرأ ة
فإنه طالق فهي أتزوجها امرأ ة كل قال لو وكذلك النكاح قبل كان الطل ق

. النكاح بعد إل طل ق ل لنه تطلق ل امرأ ة تزوج إذا
النكظظاح بعظظد إل امظظرأ ة علظظى تحريم ول ظهار ول إيلء ل : أنه فوائدها ومن
ل أشظظبهه ومظظا واليلء الظهظظار مظظن فرقظظة أعظم وهو الطل ق كان إذا لنه

امظظرأ ة رجظظل حظظر م إذا التحريظظم أن إل دونه ما فكذلك النكاح بعد إل يكون
قصظد إذا الظهظار وكظذلك يمين كفار ة عليه فإن ذلك بعد تزوجها ثم معينة

يميظظن كفظظار ة عليظظه فظظإن يتزوجهظظا أن قبظظل امظظرأ ة مظظن وظاهر التحريم به
. زوجها من إل يصح ل الظهار لن ظهار كفار ة عليه وليس
)) طلقتممموهن (( ثم:  لقوله الطل ق : جواز الكريمة الية فوائد ومن
اا كان ولو الطل ق على المؤمنين الله يلم ولم . عليه للمهم حرام
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اا فوائظظدها ومظظن رم(( :  لقظظوله المسظظيس قبظظل الطل ق : جظظواز أيضظظ مثمم
رن مه ممو مت مق رل من مط رل رم مب من مق رن مأ مه يسو مم جظظواز فائظظد ة غيظظر فائد ة ) وهذه) مت

اا الطل ق غظظض مظظن شظظيء فيظظه يكون قد المسيس قبل الطل ق لن مطلق
اء فيها بأن علم أنه لول الرجل هذا فيقال المرأ ة حق أن قبظظل طلقها ما بل

رغبظظة عظظن يظظتزوج فإنما تزوج إذا النسان أن العاد ة لن ويمسها بها يدخل
اا فيها أن على دليل فهو يمسها أن قبل طلقها فإذا . شيئ
وهظظذا عليهظظا عد ة فل الجماع قبل طلقها إذا : أنه الكريمة الية فوائد ومن
فظظإن بهظظا خل إذا أنظظه علظظى الجمهظظور وهم العلم أهل بعض فإن خلف فيه

الخلفاء به قضى الذي هو وهذا الجماع بمنزلة الخلو ة فجعلوا العد ة عليها
ذلظظك فظظي يخظظالف ولم المة جمهور بل الصحابة جمهور وعليه الراشدون

إذا أنظظه رأى فظظإنه الجديد قوله في الله رحمه الشافعي منهم قليل نفر إل
لكظظن اليظظة ظاهر هو هذا أن ولشك بها خل ولو عليها عد ة فل يجامعها لم

يثبظظت الراشظظدون الخلفظظاء سظظيما ول عنهم الله رضي الصحابة عن الوارد
. بها خل إذا العد ة عليها بأن

مظظن الدخول قبل طلق من على المتعة : وجوب الكريمة الية فوائد ومن
نن(( :  قوله من ؟ تؤخذ أين مه معو شت مم وهظظي الخظرى باليظظة مقيد ) وهذا) مف
اا لهظا فظرض إذا فظإنه فريضة لها فرض إذا ما نصظف إل عليظه فليظس مهظر

من:  تعظظالى لقوله المهر رإ مو رن ((  مه ممو مت مق رل من مط رل رممم مبمم من مق رن مأ مه يسممو مم مت
مد مق مم مو مت مض مر رن مف مه اة مل مض رري مف مف مص رن مم مممما مف مت مضمم مر رال مف من رإ من مأ مفممو مع مو مي مأ

مو مف مع رذ ي مي رل ره ا رد مي مة رب مد مق رح مع مكا شن .]237)[البقر ة:) ال
من(( :  لقوله ذكره من يستحيى عما : التكنية الكريمة الية فوائد ومن رم
رل مب من مق رن مأ مه يسو مم ) .) مت
اا العظظد ة عليهظظا وفا ة من المعتد ة : أن الكريمة الية فوائد ومن وإن مطلقظظ

رم(( :  قوله من ؟ تؤخذ أين من بها يدخل لم رن مثمم مه ممممو مت مق رل ) فجعظظل) مط
: تعظظالى قظظوله فيبقظظى الطل ق فظظي ؟ شظظيء أي فظظي الحكظظم هظظذا اللظظه

من رذي رل موا من ((  مو رف مو مت مم مي مك من من رم مرو مذ ميمم اجمما مو موا مز من مأ مصمم رب مر مت رن مي ره رسمم مف مأن رب
مة مع مب مر أ

رر م مه مش ارا مأ مش مع المتظظوفى أن إطلقظظه علظظى يبقى]234[البقر ة:)) مو
. بها يدخل لم وإن العد ة عليها تجب عنها
حيظظث وخلقه بعباده وتعالى سبحانه الله : رحمة الكريمة الية فوائد ومن

اا فيظظه أن ذلك وجه الدخول قبل طلقت لمن المتعة أوجب لخاطرهظظا جظظبر
. الطل ق بعد اعتراها الذي والغم للهم وإزالة
((:  تعظظالى لقظظوله المفارقظظة فظظي الجميل التسريح : وجوب فوائدها ومن
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رن مه محو شر مس احا مو مرا ال مس رمي  .)) مج
مما ((:  قال وجهه للزوج حق العد ة : أن الكريمة الية فوائد ومن مم مف مكمم مل

رن ره مي مل  المرأ ة على للزوج حق ) فهي) مع
بهظظا ويعتنظظي زوجتظظه عد ة النسان يحصي أي ينبغي مما : أن فوائدها ومن

ال يدعها ول مها(( :  لقوله عنها يدري ل هم من يدو مت مع علظظى دليل هذا ) فإن) مت
لنها ويراقبوها يحصوها وأن أزواجهن عد ة يعتدوا أن الزواج شأن من أن

. رجعية كانت إذا العد ة في دامت ما له فراش
نكحظظوا إذا ) أنظظه) المؤمنممات نكحتممم (( إذا قوله مفهو م من يؤخذ هل

العلظظم أهظظل ذكر وقد أغلبي قيد هذا لن ؟ لماذا ل ؟ الحكم تغير الكتابيات
اا كان ما أن الصول في اا قيد مظظن ؟ يؤخظظذ منيظظن لظظه مفهظظو م ل فظظإنه أغلبي

. ولغيرهن للمؤمنات شامل الحكم هذا ) لن) (( المؤمنات:  قوله
اا فيها طظظالت ولظظو الظظدخول قبظظل الطل ق فظظي عد ة ل : أنه الفوائد من أيض

) .) طلقتموهن (( ثم:  لقوله المد ة
اا وفيهظظا (( ثممم:  لقظظوله الظظزوج بيظظد الطل ق : أن أخظظرى فائظظد ة أيضظظ

أن غيرهم ول الخال ول العم ول الجد ول الب يملك ) فل) طلقتموهن
. النسان عن يطلقوا

اا وفيها أو بخلظظع كالمفسظظوخة المطلقظظة لغير عد ة ل : أنه أخرى فائد ة أيض
عظظد ة ل أنظظه ؟ الفائظظد ة هظظذه في تقولون إيش مناقشة فيها أو ولد يا غيره
 ؟ الطل ق بغير الحيا ة في فورقت من على

. يؤخذ : ما الطالب
 ؟ ليش يؤخذ : ما الشيخ

؟...قال : ما الطالب
المطلقظظات في هي إنما العد ة أن فمفهومها الطل ق في لكن : إي الشيخ

ليس المختلعات فمعناها المطلقات في العد ة كانت إذا النبي حديث هذه
؟ جماعة يا تقولون إيش نعم عد ة عليهن

؟...:  الطالب
ال هو ما ؟ : كيف الشيخ مممن عليهممن لكم فما طلقتموهن (( ثم مث
العظظد ة فجعظظل العظظد ة فعليهظظن المسيس بعد طلقتموهن إن )) معناه عدة
الطل ق غير طيب الطل ق أحكا م من

...: الطالب
عنهظظا المتظظوفى يقولظظون لهظظذا أحكظظامه له الطل ق لن يمكن ما : ل الشيخ
إلظظى تكظظون ل قظظد يعني هي ما حال كل على بها يدخل لم وإن تعتد زوجها
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ليظس الطل ق بغيظر المفارقظة أن الراجظح القظول أن إل الظهظور فظي ذلك
اا الية في نقول .ما تحل ثم بحيضة تستبرأ إنما المختلعة ، عد ة عليها أيض

 ؟ منين والفعلي المالي الحسان بين الجمع
؟...:  الطالب
؟ الفعلي وال المالي هذا ، إيش : هذا الشيخ

 : الفعلي الطالب
والمال : الفعلي الشيخ 
) .) (( فمتعوهن:  الطالب 

اا ) فيه) (( فمتعوهن:  الشيخ فظظرض مظظن الية من : يستثنى فائد ة أيض
؟ وين موجود ة ، فريضة لها

:  الشرح الطالب
نصظظف فلها فريضة لها فرض من منها يستثنى الفائد ة ، : الشرح الشيخ 

. متعة الزوج على وليس الفريضة
 ؟...:  الطالب
  هذا على الجديد الدرس نبدأ طيب زين : إي الشيخ

ميا:  وجل عز الله قال مها ((  يي يي مأ رب رن رنا ال منا رإ مل مل مح مك مأ مك ملمم مجمم موا مز رتممي مأ رل ال
مت مي مت رن آ مه مر مجو مها ميا((  ) مهورهن) مأ يي يي مأ رب رن تظظدل الصيغة هذه ) مثل) ال
ومظظن وجه من هذا بالنداء الخطاب إليه وجه حيث المخاطب تعظيم على
مها ميا((  بالنبو ة وصف أنه آخر وجه يي يي مأ رب رن وتفخيم تعظيم ذلك ) وفي) ال

رنا(( :  وقوله وسلم عليه الله صلى الله لرسول منا رإ مل مل مح مك مأ مك ملمم مجمم موا مز مأ

رتي رل مت ال ميمم مت رن آ مه مر مجممو ال جعلنظظاهن ) أي) (( أحللنمما) ) مأ وهظظل لظظك ح
اللتظي أزواجظك المظراد أو ؟ بهظن تظتزوج أن تريظد اللتظي أزواجظك المراد

رنمما((  قظظال من فمنهم العلم لهل قولن هذا في ؟ بهن تزوجت منمما رإ مل مل مح مأ

مك مك مل مج موا مز رتي مأ رل مت ال مي مت رن آ مه مر مجو أن تريظظد اللتظظي أزواجظظك ) يعنظظي) مأ
تظظزوج مظظن علظظى حملناها لو أننا هؤلء وحجة أجورهن وتؤتيهن بهن تتزوج

وقظظد معظظه الزوجظظة كانت إذا لنه الحاصل تحصيل باب من ذلك لكان بهن
عنده ) لنهن) لك أحللنا (( إنا:  يقول أن إلى حاجة فل عليها الله أقره

بهن تزوجت اللتي أزواجك أحللنا المراد : أن الثاني والقول بهن ومتزوج
هظظو الثظظاني القظظول ) وهظظذا) أجممورهن آتيت (( اللتي:  قظظوله بظظدليل

القظظول وعلظظى مظظاض ) فعظظل) (( آتيت:  قظظوله لن الية لظاهر الموافق
تظظؤتي اللتظظي يعنظظي المضارع بالفعل الماضي الفعل نؤول أن يجب الول

إذا أنظظه قولهم أولئك به أيد ما عن ويجاب الية ظاهر خلف وهذا أجورهن
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اب مظن الحلل ذكظر فظإن حباله في التي الزوجات المراد كان تحصظيل ب
أن معنظظاه يعنظظي التوكيد باب من الحلل ذكر بأن هذا على يجاب الحاصل

. معارضة فيهن وليس شبهة فيهن ليس لك حلل هؤلء
؟...امتنان يكون : ما الطالب
إليظظه يوجه أن يمكن ما دفع الظهور لكن للمتنان يكون أن : يمكن الشيخ

. لو م من
رتي(( :  قال رل مت ال مي مت رن آ مه مر مجو وأمظظا أعطيظظت ) بمعنظظى) (( آتيت) ) مأ

اا نعم جئت بمعنى فهي مد بغير أتيت أعطيظظت ) أي) (( آتيت:  نقظظول إذ
اا المهظظر " وسظظمي مهورهن أ ي"  المؤلظظف ) يقول) (( أجورهن أجظظر

اا وليس بها والستمتاع بالزوجة النتفاع عن عوض لنه لظظو ذاتها عن عوض
اا لسمي ذاتها عن عوضا كان والنتفظظاع بهظظا الستمتاع عن عوض لكنه ثمن
)) (( آتيت كان ) إذا) أجورهن (( آتيت:  وقوله أجر ة سمي ولهذا بها

المفعظظول ؟ الول المفعظظول فظظأين مفعظظولين تنصظظب فهي أعطيت بمعنى
الثظظاني المفعظظول ) هظظو) (( أجورهنو آتيتهظظن والتقظظدير محظظذوف الول

:  يقول به العلم مع المفعول حذف وجائز ؟ أعرفتم
مت((  مي مت رن آ مه مر مجو مما  مأ مت مو مك مل مك مم من رمي )) (( ماو عطف حرف ) الواو) مي

يمينظظك ملكظظت مظظا لك وأحللنا ) يعني) (( أزواجك:  قوله على معطوفة
ملظظك يسظظتلز م الظظذات وملظظك ذاتظظه ملكظظت ، بظظه النتفاع أو ذاته ملكت أي

اا ملك من لن المنافع أن يلظظز م لظظم المنظظافع ملظظك ومظظن منظظافعه ملك شيئ
مما(( :  قال الذات أو العيان يملك مت مو مكمم مل مك مم منمم رمي رممما مي مء رم مفمما مه مأ رلمم ال

مك مي مل غالبظظا لنهظظا الظظذات عظظن بهظظا يعظظبر ذلظظك أشظظبه وما ويداك ) يمينك) مع
) يعنظظي) أيممديكم كسممبت (( بما:  تعالى فقوله والعطاء الخذ وسيلة

بظظاليمين عظظبر لكنظظه ملكظظت ممظا ) أي) يمينك ملكت (( مما كسبتم بما
مظظن أشظظرف واليميظظن باليظظد والعطظظاء الخظظذ أن الغظظالب لن الظظذات عظظن

) .) يمينك ملكت (( مما بها ويعطى يؤخذ التي فهي اليسار
؟... ملك مقابل . في...:  الطالب
. والستمتاع النتفاع ملك مقابل في : نعم الشيخ

؟.....الحنابلة قول : صحيح الطالب
: إيش الشيخ

...: الطالب
مما(( :  . يقظظول فيظظك الله بارك الفوائد جاءت بعد :  ما الشيخ مت مو مكمم مل مم

مك من رمي رما مي مء رم مفا مه مأ رل مك ال مي مل  ؟ المبين هو وما بيانية ) هذه) (( من) ) مع
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؟...:  الطالب
، المعظظروف الملظظك ) بيظظن) (( ملكت ، المظظبين أيظظن لكظظن إي : ل الشيخ
الشظظياء مظن كلهظا اسظظتفها م واسظظم الشظرط واسظم موصول اسم المبين

: قوله ) في) (( مالظ ) بيان) (( من:  كقوله بعدها البيان فيأتي المبهمة
مما((  مت مو مك مل مك مم من رمي رما مي مء رم مفا مه مأ رلمم مك ال ميمم مل مممن"  المؤلظظف ) قظظال) مع

بعظظد الظظظل وهظظو الفيظظء ومنظظه رد ) بمعنظظى) (( أفاء " بالسظظبي الكفار
ال فصار الشمس نسخته أن بعد رجع لنه الشمس قبظظل الحظظال هو كما ظ

رما(( :  وقظظوله اللظظه يرحمظظك الشظظمس تأتيه أن مء رم مفمما مه مأ رلمم مك ال ميمم مل )) مع
إلظى أهلظه غير من للمال رد الحقيق في الغنيمة لن الغنيمة هنا به المراد

اا المستحقون المسلمين نحن فإننا أهله والكفظظار الخلظظق الله رز ق لما حق
الكفظظار أن علينا مر وقد به يؤاخذون ولهذا الظلم وجه على به يستمتعون
ال ذلك في وذكرنا واللباس والشرب الكل على يحاسبون القظظرآن من دلي

ويظظن محمظظد يظظا كتبك ؟ اللباس على يحاسبون أنه على الدليل إيش هو ما
 اللباس؟ على يحاسبون الكفار أن على القرآن من الدليل ؟ كتبك أين

؟...:  الطالب
. المسلمين حتى يعم هذا ، : ل الشيخ

؟...:  الطالب
. ل ، : ل الشيخ

؟...:  الطالب
. اللباس على يحاسبون الكفار أن على الدليل الله سبحان ، : ل الشيخ

؟...العراف سور ة : في الطالب
مل:  الشيخ مق من ((  مم مم رر مة مح من ره رزي رل رتي ال رل مج ا مر مخ ره مأ رد مبمما رع رت رل مبمما شي رط موال

من رق رم مز شر مل ال مي مق من ره رذي رل منوا رل مم رة رفي آ ميمما مح مل ميا ا من يد اة المم مصمم رل مم مخا مو ميمم
رة مم ميا رق مل اا هذه]32)[العراف:) ا (( والطيبات والكظظظل اللباس فيها أيض

(( خالصة والستحقا ق للباحة ) الل م) آمنوا (( للذين) ) الرزق من
خالصة وليست لهم فليست أولئك أما للمؤمنين ؟ ) لمن) القيامة يوم
القيامة يو م عليها ويحاسبون عليهم حرا م الدنيا في فهي القيامة يو م لهم

علظظى حظظرا م والشظظرب الكظظل أن علظظى الظظدليل فيهظظا الظظتي الية هي . وما
 ؟ الكفار
. : اتلها الشيخ

؟))... جناح المؤمنين على (( ليس:  الطالب
 .)) المؤمنين على (( ليس هي ما : ل الشيخ
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؟...:  الطالب
 ؟ غانم يا كملها الصالحات وعملوا إي ، : ل الشيخ

؟...:  الطالب
جنظظاح عليهظم الصظالحات يعملوا ولم يؤمنوا لم الذين أن : مفهومه الشيخ

. طعموا فيما
اا اا الغنيمة كون وجه يتبين بهذا إذ والظظرد الرجوع ؟ إيش بمعنى والفيء فيئ

إلظظى عظظاد فقظظد المسظظلمون غنمه إذا الكفار بأيدي الذي المال يكون فلهذا
إلظظى عظظاد منهظظم أخظظذناه فظظإذا حظظق بغيظظر المظظال يأخظظذون هظظم كظظأنهم أهله

) قظظال) عليممك الله أفاء مما يمينك ملكت (( وما:  وقوله مستحقه
سبايا من نعم ؟ سبي أي من صفية ، وجويرية كصفية بالسبي الكفار من

أمهظظات مظظن وهمظظا المصظظطلق بنظظي غظظزو ة سظظبايا مظظن وجويريظظة ، خيظظبر
يمينه ملكت ما أن ) ظاهره) عليك الله أفاء (( مما:  وقوله المؤمنين

.   غير ولكنه له تحل ل ذلك غير من
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